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Woonkamer

Ruime woonkamer uitgerust met een massief 
eikenvloer, schouw met open haard, veel 
daglichttoetreding en toegang naar de zonnige tuin 
met veel privacy en vrij uitzicht. 
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Keuken

Royale woonkeuken in hoekopstelling voorzien van 
granieten werkblad en diverse inbouwapparatuur 
waaronder combi oven, gasfornuis, afzuigkap en 
vaatwasser. 



Eerste verdieping

Overloop met ruime inbouwkast en drie 
royale slaapkamers welke voorzien zijn van 
grote raampartij. 
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Masterbedroom

Eén van de drie slaapkamers is de royale 
masterbedroom. Deze slaapkamer is momenteel 
middels een boekenwand opgedeeld om zo een aparte 
werkruimte te creëren. 



Tweede verdieping

Lichte vierde slaapkamer, “torenkamer”, 
welke tevens goed als werk/studieruimte te 
gebruiken is. 
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Sanitair

Moderne badkamer voorzien van royale 
inloopdouche, wastafel en design radiator. Verder 
beschikt de woning over twee separate toiletten. Eén 
direct naast de badkamer en één  in de hal op de 
begane grond.



Tuin

Fraai aangelegde en gunstig op de zon gelegen 
tuin met heerlijk terras, veel privacy en uitzicht 
over het keurig onderhouden 
gemeenschappelijk gazon. Aan de voorzijde 
van de woning bevindt zich de afgesloten patio 
met berging. Het gemeenschappelijk gazon 
zorgt voor binding met de buurt  waar met 
mooi weer iedereen gezellig bij elkaar komt 
voor bijvoorbeeld de buurt BBQ.
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Locatie

De woning is gelegen aan de voet van 
Landgoed Warnsborn en nabij de bossen van 
het Gelders landschap. Park De Hoge 
Veluwe, de Koninklijke Burgers Zoo en het 
Openluchtmuseum zijn op korte afstand 
gelegen. 



PLATTEGROND
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PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



Sylvalaan
Arnhem 24

Kengetallen object







Woonoppervlakte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buitenruimte

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

125 m²

11 m²

-

11 m²

140 m²

370 m³

1971-1980

Kadastrale gegevens






Gemeente

Sectie

Perceelnummer

27 






Arnhem

L

1262



'Heerlijk wonen op een fijne locatie nabij het 
groen  en Arnhem centrum!'

Remko & Carolien



Ontdek meer 

over deze woning

Interactieve content

Scan de QR-code hiernaast met uw smartphone of tablet 
voor meer informatie, media en overige verdiepende 
content omtrent deze woning.

TIP QR-code scanner app: i-nigma (gratis beschikbaar voor 
iPhone, Android,  Windows Phone)

óf surf naar
https://www.petradekleermaeker.nl/wonen/object/sylvalaan-24-
arnhem/
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Informatie

Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek met betrekking tot de verkoop van uw woning. U 
ontvangt aansluitend een verkoopvoorstel van ons met daarin en 
indicatie van de waarde van uw woning.




Mocht u een compleet beeld willen van wat uw financiële mogelijkheden 
zijn, dan kunnen wij een afspraak voor u inplannen met onze 
hypotheekadviseur. Daarnaast verzorgen wij tevens NVM en NWWI 
taxaties. 

Contactinformatie

Adres








Telefoonnummer

Faxnummer

E-mail

Internet

Petra De Kleermaeker 

Makelaardij bv

Amsterdamseweg 124

6814 GB Arnhem

026 351 92 00 

026 442 12 31

info@petradekleermaeker.nl

www.petradekleermaeker.nl

Ons Team

(van links naar rechts)




Monique van de Pol

Vivian Kroon

Jeannell Hermsen

Stephan Oosterhof

Petra De Kleermaeker

Monique Visser

Jeroen Wijnant










06-23 90 13 92

06-57 31 44 06

06-53 33 90 91




06-22 99 31 22




